Notulen vergadering BOL van dinsdag 11 november 2014
Aanwezig: Hein van Kruijsdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Inge Puyman, Gert-Jan Overdijkink,
Martin van Lijf, John Buitink, Maarten Meuldijk, Fred Nuwenhuis, Ruud Kamp, Lou Gast, Hessel Sikkema, Ewold
Gussenhoven, Maarten Brinkman (notulist)
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gast van
vanavond, Fred Nuwenhuis.
Wijkambitie 3: een groene en schone wijk
Fred Nuwenhuis, gebiedsmanager Zuid van de Dienst Stadswerken, afdeling wijkonderhoud en service, gaat in
op punten in het Wijkactieprogramma (WAP) 2015, zoals de norm waaraan de openbare ruimte moet voldoen.
Fred Nuwenhuis: het WAP is in overleg met bewoners tot stand gekomen. We streven naar schoner waar het
kan. Aan het groen houden van de wijk doen we al veel. Soms is vernieuwen nodig. Christiaan Sack heeft in
overleg met bewoners een plan voor vernieuwing gemaakt. We kijken waar het groener, ecologischer kan. We
waren bezig heestervakken te vervangen om die locaties, die wat verouderd en doorgeschoten waren, een
groenere aankleding te geven. Die actie is getemporiseerd omdat het daar anders wel erg kaal zou worden.
Ewold vraagt of er ook wordt ingespeeld op de klimaatverandering, of het planten van Zuid-Europese bomen
een idee is. Ja, naar die mogelijkheid wordt wel eens gekeken, maar je hebt niet alleen te maken met de
temperatuur, maar ook met de bodemgesteldheid. We denken erover na hoe we de iepen en populieren langs
de Simplonbaan en Furkabaan kunnen vervangen. We streven in eerste instantie naar behoud, maar sommige
bomen hebben hun tijd gehad.
Een van de punten uit het WAP, de vergroening van de as, komt ter sprake. Fred laat foto’s met ideeën zien. Bij
die vergroening hoort ook het weer zichtbaar maken van de Oud-Wulvenbroekwetering bij het station.
Komend voorjaar wordt er over de plannen gecommuniceerd; in de zomer en het najaar volgt de uitvoering.
Wat schoonmaken betreft is er een kwaliteitsinstrument, een ‘maatlat, waarbij afspraken worden gemaakt op
‘beeld’, niet op frequentie. Zo zijn er afspraken gemaakt hoeveel onkruid er mag staan, hoe hoog het gras mag
zijn. Op de meeste plekken is de norm een 6, maar op sommige plekken, zoals rond winkelcentra is het een 7.
Als gras geschikt moet zijn om te voetballen moet het kort worden gehouden. Op een speelveld mag het gras
langer zijn. Voor hooiland geldt een ander regime. Zo wordt het Beatrixpark twee maal per jaar gemaaid.
Ewold: er zijn ook a afspraken gemaakt over niet maaien voor de langste dag, maar daar houdt de aannemer
zich niet altijd aan. Fred: dat klopt; het maaibeleid wordt duidelijker omschreven. Wat het maaien van de
slootkanten betreft is er een divers beleid. Gemiddeld wordt er twee keer per jaar gemaaid. Waar het kan gaan
we mee met de wensen van de bewoners.
Lou vraagt hoe het zit met het bladbeleid; het Ravelijnpad is bij bladval erg glad. Fred: het is wel de bedoeling
dit aan te pakken. In de omgeving van woningen kunnen, op verzoek van bewoners, bladkorven worden
geplaatst. De bewoners moeten dan wel zelf de bladeren bij elkaar vegen.
Stadswerken zit midden in een reorganisatie, die tot minder ‘overhead’’ en meer ‘handjes’ zou moeten leiden.
De verantwoordelijkheid komt nog lager in de organisatie te liggen. Het aantal opzichters in Zuid en Zuid-West
gaat van vier (twee voor ‘groen’ en twee voor ‘schoon’) naar twee (allebei voor ‘groen’ èn ‘schoon’); één voor
Zuid en één voor Zuid-West . In de hele stad gaat men terug naar tien opzichters
Gert-Jan vraagt hoe het met de ‘pareltjes’ staat. Fred zal het opzoeken. Christien: zijn er al resultaten bekend
van de ‘triobakken’ in het winkelcentrum? Nee, er zijn nog geen resultaten bekend. Ten slotte wordt er nog
even over het nieuwe afvalscheidingsstation, dat volgend jaar zomer open gaat, gesproken.
Mededelingen
. Op 17 november is er op het wijkbureau (19.30-122.00 uur) een bijeenkomst waarin meegepraat kan worden
over het nieuwe te vormen initiatievenfonds., een fonds waarin het huidige leefbaarheidsbudget zal opgaan.

Christien, Ruud, Inge en Martin gaan er in ieder geval naar toe. Lou meent dat het feit dat de gemeente ook
eigen initiatieven uit het leefbaarheidsbudget is gaan betalen aan de orde gesteld moet worden.
. Op 27 november bezoekt de gemeenteraad Zuid. Willen we een onderwerp aandragen? Inge: eventueel
moeten we het over Lunetten Wil Wel hebben; past dit initiatief in het beleid, kan de gemeente dit
ondersteunen?
Aandachtsgebied Verkeer, Lucht en Geluid
De bewonersavond van 27 november gaat niet door en wordt doorgeschoven naar het voorjaar.
Aandachtsgebied Veiligheid
Volgend jaar komt er een avond over veiligheid in Lunetten, zoals er eerder een in Hoograven is geweest.
Aandachtsgebied Leefbaarheid en Openbare Ruimte
. Op 5 november was de startbijeenkomst van Lunetten Wil Wel. Martin: het voorlopig bestuur was aangenaam
verrast door de grote opkomst. Er zijn onderwerpen verzameld van mensen die hulp aanbieden en van
degenen die hulp vragen. Inge: er zijn waarschijnlijk vier groepen te vormen.
. In maart is er in de Musketon een informatiemarkt van groepen uit de wijk. De avond wordt voorbereid in
samenwerking met de gemeente en Vooruit.
Aandachtsgebied Groen
Op 29 oktober was er een bewonersavond over vergroening van de Hondsrug.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur

